
سه شنبه 30 بهمن 1397  * 13 جمادی الثانی  1440 * 19  فوریه  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و یکم   *  شماره: 4291

ماندگاری پزشکان در قاین افزایش می یابد نصب دومین پالک ماندگار استان  به نام استاد اسماعیلی مود 5خدمت رسانی ورزشی به محرومان استان با نام امام رضا )علیه السالم( 5 3

آبخیزداری با طعم 
مشارکت مردم

خوشبختانه امسال و حداقل در ماه جاری ، 
شاهد بارندگی های زیاد در نقاط گوناگون 
استان بوده ایم. بارندگی هایی که به گفته 
کارشناسان امیدهای زیادی را زنده کرده و 
گویا هنوز هم ادامه خواهد داشت. ازگذشته 
تاکنون ، هرزمان باران می آمد بسیاری از 
مردم به فکر روان آب هایی بودند که 
بدون هیچ مدیریتی هدر می رود. البته 
در چندسال اخیر در حوزه آبخیزداری 
استان تالش های متعددی انجام شده 
که قابل تقدیر است. به طوری که استان 
خراسان جنوبی جزو بهترین و فعالترین 
ها در این حوزه ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*امین جم

 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

 

 امروز در جنگ اقتصادی همه 
باید پشتیبان هم باشیم

صفحه 2

 

عده ای حسود دنبال
 زمین زدن ثروتمندان هستند

از 14  کشاورز افتخار آفرین استان با عنوان نمونه ملی تقدیر شد 

پرداخت تسهیالت برای توسعه کشاورزی خراسان جنوبی هیچ محدودیتی ندارد

وقت آن شده  است بیگانگان
 را از منطقه بیرون کنیم

ضعف های خود را به 
ملت نسبت  ندهید

تجلیل ازجهاد کشاورزان استان
صفحه 6

از فراقت ای پدر از بس پریشانیم ما
از سرشک غم چو سیالبی خروشانیم ما
از سر ما سایه مهر تو چون کوتاه شد
بی سر و سامان و سرگردان دورانیم ما

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش 
سپری می کنیم.

 دومین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان

 مرحوم حاج عباس عباسی
 را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

باسکول شبانه روزی حقیقت و مجتمع باسکول واقع در شهرک صنعتی 
بیرجند به فروش می رسد. شماره تماس: 3225514۶ - 09155۶204۸5

برای پخت نان خانگی به شاطر خانم در محدوده خیابان دولت با حقوق و 
مزایای مکفی نیازمندیم. 05۶32315273  - 099۸103۶1۶۶ - علی آبادی 

جشنواره فروش ویژه 
محصوالت شرکت وینو پالستیک

 به مناسبت سی و نهمین سالگرد تاسیس 
 نمایندگی تاسیسات پاسارگاد خیابان انقالب، نبش انقالب1  

 ۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ - ۰۹1۵۵۶1۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

فروش فوری محصوالت سایپا
سه شنبه 97/11/30 از ساعت 10 صبح
جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس بیرجند - بلوار فرودگاه 

روبروی پایانه مسافربری مراجعه و یا با شماره های
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واریز »عیدی« مستمری بگیران تامین اجتماعی تا ۱۰ اسفند

 سرپرست سازمان تامین اجتماعی از واریز »عیدی« مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۱۰ اسفند ماه خبر 
داد.محمد حسن زدا گفت: رقم عیدی همان میزان مصوب اعالم شده توسط دولت است، بنابراین رقم واریزی به حساب 
مستمری بگیران و بازنشستگان یک میلیون تومان خواهد بود.

سرمقاله

آبخیزداری با طعم
 مشارکت مردم
 *امین جم

، شاهد  ماه جاری  در  و حداقل  امسال  خوشبختانه 
بارندگی های زیاد در نقاط گوناگون استان بوده ایم.
بارندگی هایی که به گفته کارشناسان امیدهای زیادی را 
زنده کرده و گویا هنوز هم ادامه خواهد داشت.ازگذشته 
تاکنون ، هرزمان باران می آمد بسیاری از مردم به فکر 
روان آب هایی بودند که بدون هیچ مدیریتی هدر می 
استان  آبخیزداری  اخیر در حوزه  رود.البته چند سال 
 تالش های متعددی انجام شده که قابل تقدیر است.
به طوری که استان خراسان جنوبی جزو بهترین و 
فعالترین ها در این حوزه به شمار می رود.اما نبود بودجه 
کافی و مواردی از این دست باعث می شود شرایط آن 
طور که باید پیش نرود. هنوز با همه تالش ها بخش 
اعظم روان آب ها مدیریت نمی شوند و یا تبدیل به 
سیالب شده و آسیب زا می گردد و یا گاهی حتی به 
 سمت مرز روانه و در کشور همسایه جذب زمین می شود.
مردم خراسان جنوبی و به طور کلی بومیان این منطقه 
کویری کشور ، از دیرباز به ایجاد سدهای خاکی برای 
کنترل آب ، کشت دیم و یا حتی تامین آب مورد نیاز 
دام هایشان اقدام می کردند.اتفاقی که هنوز هم دربرخی 
نقاط استان جدای از تالش های مسئوالن مربوطه 
توسط مردم انجام می شود.به عنوان مثال حدودا دو 
سال پیش بود که  از شبکه یک، گزارشی از همت اهالی 
روستای فورگ از توابع درمیان در ساخت سد خاکی 
پخش شد. سازه ای که پس از تجربه مثبت سد احداثی 
توسط منابع طبیعی ، مردم را مشتاق کرد تا خود دست 
به کار شده و سد خاکی دیگری برای حفظ آب باران 
و جلوگیری از ایجاد خسارت برای باغات پایین دست ، 
احداث کنند. تاثیر مستقیم بر افزایش آب قنوات ، رونق 
دوباره کشاورزی، کاهش صدمات سیل و... از مواردی 
بود که اهالی این روستا به آن تاکید می کردند. نمونه این 
اتفاق حاال در منطقه خوسف و روستاهای اطراف آن نیز 
رخ می دهد. درطرح آبخیزداری که به همت فرمانداری 
خوسف پیگیری و با انجام هماهنگی های الزم ، از 
آذرماه سال گذشته  انجام شده تاکنون ۱54 بند خاکی 
احداث کرده اند. این طرح ها ابتدا توسط اهالی شورای 
اسالمی روستا به فرمانداری پیشنهاد و پس از هماهنگی 
های الزم با جهادکشاورزی و منابع طبیعی و انجام 
بررسی های کارشناسی ، با لودری که توسط فرمانداری 
 خریده شده بود و همکاری روستاییان سد احداث می شد.
اقدام جالب توجه دیگر فرمانداری خوسف در منطقه 
تحت نظر خود ، احیا و بهبود وضع 73 قنات با مشارکت 
مردم و فرمانداری است که در مدت کوتاهی عملی شد.
نمونه های مورد اشاره ، گویای این مطلب است که 
تعامل مردم و مسئوالن به چه میزان می تواند ثمربخش 
بوده  و منجر به خیرات و برکات ویژه ای شود. درحوزه 
آبخیزداری با توجه به اهمیت موضوع و همچنین نیاز به 
سرعت عمل بیشتر به خاطر وضع سخت آبی استان ، 
طرح های مشارکتی مردم در کنار مسئوالن می تواند 
اثربخشی ویژه ای بر وضع آب روستاها و همچنین 
کشاورزی و حتی کاهش مهاجرت ها داشته باشد. 
طبق شواهد موجود، منابع طبیعی در صورت کارشناسی 
و مورد تایید بودن طرح های ایجاد سد خاکی ، منعی در 
خصوص انجام اینگونه طرح ها ندارد و حتی شهروندان 
می توانند در مواردی روی همکاری مسئوالن سایر 
حوزه ها نیز حساب کنند.به هر روی ، استفاده از تجربیات 
تاثیر   ، موفق چون ایجاد سدهای خاکی مشارکتی 
مستقیم روی آینده استان دارد که امیدواریم در وضع 
خاص این روزهای استان توسط مردم و مسئوالن جدی 
گرفته شود.مشکل آب استان جدی است؛اما پیش از آن 
باید به فکر مدیریت آبی که هست و هدر می رود، باشیم 
و بعد دنبال طرح های بزرگی چون انتقال آب برویم. 

افزایش صادرات
 دلیل گرانی صیفی جات

اینکه  بیان  با  سبزی  و  میوه  اتحادیه  مهر-رئیس 
دالالن، صیفی جات را سِر زمین از کشاورز خریداری 
و صادر می کنند و همین دلیل گرانی این محصوالت 
است،گفت: صادرات وقتی باعث نوسان قیمت در داخل 
افزایش  درباره  کارگر  اسدا...  کنترل شود.  باید  شود، 
قیمت صیفی جات در بازار اظهار کرد: دلیل افزایش 
نرخ محصوالتی مانند گوجه فرنگی، پیاز، کاهو و خیار 
آن است که دالالن و واسطه ها این محصوالت را 
سِر زمین از کشاورزان خریداری و صادر می کنند. 
به  عرضه محصوالت  کاهش  باعث  مساله  همین 
افزود:  وی  است.  شده  آنها  قیمت  افزایش  و  بازار 
تامین  تنها منطقه  این فصل معموال  همچنین در 
کننده محصوالتی مانند کاهو، سبزی و صیفی جات، 
جنوب کشور است که جوابگوی همه نیاز کشور نیست.

خبرگزاری میزان- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی 
حدود دو هفته اخیر قاچاق دام کاهش یافته است. بخشنده 

تصریح کرد: هم اکنون نسبت به سال گذشته بیش از ۱3۶ 
درصد واردات گوشت به کشور افزایش داشته، اما جو روانی 
که به وجود آمده باعث شده این واردات بر کاهش قیمت 
موثر نباشد. وی گفت: مشخص شد، بخشی از گوشت های 
وارداتی را که در میادین توزیع می کردیم، به دست مصرف 
کننده واقعی نمی رسد، برخی در صف می ایستند و آن را 
برای مصارف دیگری می گیرند یا اتفاقات این چنینی رخ 
می دهد، در نتیجه ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که گوشت 

های وارداتی با ارز 4۲۰۰ تومانی، به صورت هدفمند توزیع 
شود.وی با بیان اینکه مثال چند تعاونی بزرگ در کشور وجود 
دارد از جمله تعاونی فرهنگیان که حدود یک میلیون و 7۰۰ 
هزار نفر عضو دارد یا تعاونی های دیگر مانند تعاونی کارگران، 
کارمندان، اتکا ، بازنشستگان، نهادهای حمایتی مانند کمیته 
حضرت امام )ره( و بهزیستی شامل چند میلیون خانوار هستند 
که قرار است ستاد تنظیم بازار گوشت وارداتی را در اختیار 
این نهادهای توزیع کننده قرار دهد و آنها بین اعضای خود 

توزیع کنند تا بدانیم این گوشت به صورت هدفمندتر به دست 
مصرف کنندگان نهایی می رسد. 

وی تصریح کرد: در حال حاضر اگر به هر قصابی و فروشگاه 
مراجعه کنید مملو از گوشت است اما گوشت داخلی قیمتش 
با این حال کمبودی را مشاهده نمی کنید. وی  باالست 
گفت:در گذشته گوشت از برزیل وارد می شده است و سال 
گذشته گوشت گرم از آسیای میانه و استرالیا وارد کردیم که 

امسال همه این ها تشدید شده است.

زمان جدید پرداخت “بسته حمایتی”خبرهایتازهازتوزیعگوشتتنظیمبازاری
 به جاماندگان اعالم شد

تسنیم-مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از زمان جدید واریز نقدی “بسته حمایتی” 
به خانواده هایی که این بسته ها را دریافت نکرده اند 
خبر داد و گفت: یک میلیون نفر در این مرحله بسته 
خود را دریافت می کنند. احد رستمی با اشاره به بررسی 
اعتراضات افراد جامانده از دریافت بسته حمایتی اظهار 
کرد: پیامک های ارسال شده دو سامانه #8*۱4۲* 
و 8#*۱4۲۰* بررسی و افرادی که مشمول بسته 
حمایتی باشند، مشخص شده اند. وی تصریح کرد: از 
۲ میلیون نفر از خانوارهایی که نسبت به عدم دریافت 
بسته حمایتی خود ثبت اعتراض داشته اند فقط به یک 
میلیون نفر، بسته کمک معیشتی داده می شود و براساس 
به  اطالع رسانی  فرآیند  گرفته  صورت  برنامه ریزی 
خانواده ها از طریق شماره تلفن همراه آنها انجام می شود.

امکان ثبت شکایت در شبکه های
 اجتماعی فراهم شد

وزیر  معاون  جوشقانی،  فالح  آنالین-حسین  خبر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص نحوه ثبت و 
پاسخگویی به شکایت های کاربران در حوزه های مختلف 
ICT گفت: امکان پیگیری شکایات از راه شبکه های 
اجتماعی برای کاربران ممکن شده است. حسین فالح 
جوشقانی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف رگوالتوری 
حفاظت از حقوق کاربران سرویس های ارتباطی،پستی 
و فناوری اطالعات است. او با اشاره به سامانه ۱95 و 
تغییرات مثبتی که در آن ایجاد شده گفت:در طی چند 
سال گذشته سامانه ۱95 در راستای ثبت و پاسخگویی 
شد،.  اندازی  راه   ICT حوزه  در  مردم  شکایات  به 

ردپای بانک ها در رکود مسکن

ایسنا- دبیر کانون انبوه سازان کشور یکی از عوامل 
رکود تورمی در بازار مسکن را سیستم بانکی می داند 
که به رونق ساخت و ساز کمک چندانی نمی کند. 
فرشید پورحاجت، معتقد است: پیش فروش به عنوان 
زنجیر  و  مالی سازندگان غل  تأمین  ابزار  مهم ترین 
شده است. وی بیان می کند: تسهیالتی که در حوزه 
را  ریسک  کمترین  می شود  پرداخت  مسکن  تولید 
از نظر اقتصادی دارد؛ چرا که ضمانت ها به صورت 
می شود. دریافت  بانک ها  سوی  از  مشخص  کاماًل 

 امروز در جنگ اقتصادی همه باید پشتیبان هم باشیم

  رئیس جمهور با بیان »امروز  در جنگ اقتصادی باید 
همه با هم و پشتیبان هم باشیم« گفت: اگر همه امروز 
با هم نباشیم و عده ای بر سر مسایل جزئی بهانه گیری 
 کنند، نمی توانیم مقابل توطئه دشمنان مقاومت کنیم .
روحانی گفت: همان طور که در دوران دفاع مقدس با 
وحدت و اتحاد ایستادیم و پیروز شدیم، باید مقاومت کنیم و نمی توانیم مأیوس شویم.

عده ای حسود دنبال زمین زدن ثروتمندان هستند

اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور گفت:    
عده ای کم توجه و حسود هستند و نمی خواهند آینده 
کشور را ببینند و زمانی که فردی را می بینند دارای 
ثروت باالیی است، دنبال راهکارهایی برای زمین زدن 
او هستند، این در حالی است که ما باید حامی و پشتیبان 

بخش خصوصی باشیم.

پذیرش FATF تحریم های فلج کننده در پی دارد

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
پذیرش FATF اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران را 
تکمیل می کند، گفت: نگاه به بیرون برای حل مشکالت 
اقتصادی مهم ترین مانع پیشرفت کشور است. داوودی 
گفت: در حال حاضر ۶ عامل مانع پیشرفت کشور هستند 

که مهم ترین آن »نگاه به بیرون برای حل مشکالت اقتصادی« است.

صادقی: زبان دیپلماتیک به معنای سازش نیست

محمود صادقی ،عضو فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی د ر خصوص مواضع متناقض برخی رسانه های 
داخلی در خصوص تیم دیپلماسی کشور و آقای ظریف 
گفت: فضای دیپلماسی گاهی اقتضا می کند که کارها با 
لبخند دیپلماتیک پیش رود و گاهی نیز مستلزم جدیت و 

حتی قهر انقالبی است؛ زبان دیپلماتیک به معنای سازش نیست.

ضعف های خود را به ملت نسبت ندهید

رهبر معظم انقالب گفتند: یک عده خودشان ضعیف 
شده اند و می گویند انقالب ضعیف شده؛ آنان ضعف های 
خود را به ملت نسبت می دهند. مسئوالن، دوست و 
دشمن را بشناسند و فریب نخورند. دشمن گاهی دندان 
لبخند  نشان می دهد، گاهی مشت می زند و گاهی 

می زند؛ این ها فرقی ندارند و لبخند آن ها هم از سر دشمنی است.

وقت آن شده  است بیگانگان را از منطقه بیرون کنیم

امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش 
با بیان اینکه کشورهای منطقه می توانند با کمک هم 
امنیت منطقه را به طور کامل برقرار کنند، گفت: وقت 
آن رسیده است که بیگانگان را از منطقه بیرون کنیم، 
زیرا این منطقه برای برقراری امنیت به هیچ عنوان به 

حضور آن ها نیازی ندارد.

تسنیم- رئیس انجمن قطعه سازان با بیان اینکه هیچ دلیل 
خاصی برای افزایش قیمت خودرو در روز های اخیر وجود 
ندارد، این افزایش را ناشی از حباب دانست. نجفی منش 
درباره افزایش قیمت خودرو گفت: شرایط امروز بازار خودرو 
هیچ تغییری نسبت به ماه های گذشته نداشته و این افزایش 

قیمت حبابی است که به زودی نیز از بین خواهد رفت.
در  داخلی  خودرو های  قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
روز های اخیر هیچ دلیل مشخصی ندارد، افزود: این افزایش 

قیمت ناشی از عدم عرضه خودرو در بازار نیست و بیشتر 
داللی است. وی گفت: در دو ماهه اخیر و از آنجایی که 
خودروسازان بدهی خود را به قطعه سازان نداده اند، تولید 
خودرو کاهش یافته، اما این موضوع عامل افزایش قیمت در 
روز های اخیر نیست. وی افزود: خودروسازان ۱۲ تا ۱3 هزار 
میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند؛ در حالی که اگر از 
ابتدای سال اجازه داده می شد تا قیمت خودرو به تدریج باال 

برود، امروز تولید نیز اُفت نمی کرد.

تامین  در  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  ایرنا- 
کاالهای اساسی مشکلی نداریم و مشکالت پیش آمده 
در برخی کاالها، به دلیل اختالل در نظام توزیع اتفاق 

افتاده است.
تا  بود  آن  دنبال  به  آمریکا  داد:  ادامه  دژپسند  فرهاد 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند اما در عمل موفق 
نشد. وی اظهار کرد: دولتمردان کاخ سفید خواهان این 
بودند که با اعمال تحریم ها معیشت مردم دچار مشکل 

شود اما در اغلب موارد با بررسی هایی که صورت گرفته، 
اینکه واردات  به  اشاره  با  ندارد. دژپسند  مشکلی وجود 
کاالهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داشته و از نظر تامین کاالهای اساسی مشکلی نداریم، 
افزود: در تامین برخی از کاالها مشکالتی داشتیم که 
نیز  ابتدا  از  کرد؛  پیدا  کاهش  موارد  این  دولت  ورود  با 
مشخص بود که این مشکالت به دلیل اختالل در نظام 

توزیع رخ داده است.

افزایشاخیرقیمتخودروهیچدلیلیندارد! وزیراقتصاد:مشکلیدرتامینکاالهایاساسینیست
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  حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر/ داخل و خارج شهر    

 شهرام  مداحی
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15

09155614880

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:

 0915۳618546 
09156008546

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی-  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۴۴ مورخ ۹۷/۱۰/۲۵  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا سرمد فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۱۷۸ و شماره ملی ۰۷۳۱۶۸۵۵۴۷ صادره از تربت جام در یک باب باغ منزل به مساحت ۱۵۷۸/۹۴ مترمربع تحت 
پالک های ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۵ فرعی از ۱۰۵۲- اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در روستای هریوند خریداری از مالک رسمی وراث محمدرضا 
هریوندی و ورثه محمد خزاعی هریوند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخانتشارنوبتاول:۹۷/۱۱/۱۵تاریخانتشارنوبتدوم:۹۷/۱۱/۳۰
محمدحسینمصلحی-رئیسثبتاسنادوامالکسربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی-  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه  
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۴۳ مورخ ۹۷/۱۰/۱۹  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
 های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا سرمد فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۱۷۸ صادره از ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت ۶۶۰/۷۳ مترمربع پالک ۴۲۸ فرعی از ۱۰۵۲ - اصلی واقع در بخش 
۲ سربیشه در روستای هریوند خریداری از مالک رسمی وارث قانونی و قهری مرحوم محمدرضا هریوندی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخانتشارنوبتاول:۹۷/۱۱/۱۵تاریخانتشارنوبتدوم:۹۷/۱۱/۳۰
محمدحسینمصلحی-رئیسثبتاسنادوامالکسربیشه

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811
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حکم جایگزین دادگاهی برای حفاظت از منابع طبیعی

صداوسيما-دادگاه خوسف به پيشنهاد اداره منابع طبيعي و آبخيزداري این شهرستان براي متهمي كه در منطقه قرق اقدام به چراي غير مجاز دام كرده 
بود حکمی جایگزین صادر كرد. بر مبنای این حکم این فرد برای مشاركت دادن مردم در حفاظت و حمایت از منابع طبيعي در هفته منابع طبيعي و یك 

ای كاش وقتی كه شهرداری شمشادهای بلوار عبادی را هفته قبل و بعد از آن باید با نظارت و راهنمایي اداره منابع طبيعي شهرستان خوسف نسبت به تهيه و نصب بنر  به ابعاد ١٢ متر مربع در شهر اقدام كند.
كه با لودر از ریشه در آورد و همراه نخاله ها از بين برد و 
نابود كرد، آنها را به كسبه اطراف می داد تا جلوی مغازه 

هایشان می كاشتند،حيف و صد افسوس از....!
935...١05
شهرداری محترم لطفا تعدادی دكه مطبوعات در چند 
نقطه شهر جانمایی كنيد، شهر فرهنگ دوست و 

دانشجو  پذیر بيرجند حيفه  بدون كيوسك مطبوعات
930...6٢8
با تشکر از شهردار محترم جهت رسيدگی به شهر. 
خواهشمندم نسبت به آسفالت انتهای خيابان پيروزی 
و كوچه های منتهی به آن از سمت ظفر اقدام نمایيد.  
9١5...079
پس از اینکه سه بار ١١8 رو گرفتم و پيام »به علت 
ترافيك امکان برقراری ارتباط مقدور نمی باشد« رو 
اپراتور گوشی رو برداشت و گفت  داد دفعه چهارم 
صدات نمياد دوباره بگير دوباره گرفتم به اپراتور  گفتم 
چرا قطع می كنين مگه مردم پول اضافه دارن كه هی 
زنگ بزنن بگين بلند تر صحبت كن خانم گفت خوب 
صدات نمياد گفتم خانم با همکاراتون صحبت نکنين 
تا متوجه صحبت های مردم بشين كه ایشون خيلی 
بد برخورد كردن من هم گفتم حتما پيگيری می كنم 
اپراتور فرمود به هر مقامی كه دوست داری شکایت 
كن مدیر محترم مخابرات نيروی شما پشتش گرمه 
وگرنه اینقدر با مردم بد برخورد نمی كرد، این همه 
جوون بيکار لطفا تو گزینش نيروهاتون بيشتر دقت 
كنين همه ما به اندازه كافی مشکل داریم این جور 

برخوردها حق این مردم نيست. 
935...464

با این همه گرانی مردم عادی كه وابسته به دولت 
نيستند خيلی گرفتار هستند چه كنند؟ در گذشته 
با  بخت  خانه  فرستادم  دادم  جهيزیه  فرزند  پنج 
 افتخار ولی برای آخرین فرزندم به مشکل خوردم 
می روم فروشگاه یخچال دو ميليون و پانصد شده 
یازده ميليون، فرش تخته ای چهار ميليون به باال... 
از بس گرونی است گریه می  شب كه ميام خانه 
كنم آقایان محترم بس است به خدا بس است مردم  
گرفتار هستند كاری  كنيد تا هم خداوندخوشش بياد 

هم مردم انشاا...
9١5...504
آرم سازمان اتوبوسرانی و تاكسيرانی بيرجند عکسی از 
ارگ كاله فرنگی خيابان مطهری بود كه هم اكنون 
از روی اتوبوس ها و تاكسی ها برداشته شده.مسئوالن 
اتوبوسرانی در صورت امکان می توانند مجددا جهت 

معرفی آثار باستانی شهر از آن استفاده فرمایند
9١5...٢54
ممنون كه حرف دل مردم را در مورد مزایده های بنياد 
منعکس می كنيد.زمين های مزایده ای بنياد به محلی 
برای بورس بازی دالل های شهر تبدیل شده كه با پول 
یك زمين چند قطعه زمين را اقساطی می خرند و بعد با 
قيمت های باالتر به مردم می فروشند.اميدوارم اطالع 

رسانی را تا حصول نتيجه ادامه دهيد.
933...304
  حدود ٢0 روز پيش در بيمارستان... بخش جراحی مغز 
واعصاب بستری بودم دكتر گفتند كه دكتر متخصص 
اعصاب مرا ویزیت كند قرار شد ساعت 9 شب بيایند 
كه تا ساعت ١١ منتظر شدیم دكتر نيامد صبح  روز بعد 
وقتی دكتر متخصص مغز و اعصاب آمدند سوال كردند 
دكتر اعصاب آمدند ؟ پرستار جواب داد دكتر گفتند باران 
مياید نميام  به نظر مسئوالن وزارت بهداشت دليل این 
آقای دكتر برای نيامدن بر سر مریض قانع كننده است 

لطفا رسيدگی كنيد.  با تشکر
9١5...6١٢

درخواست های مدیران کانون های 
بازنشستگان  آموزش و پرورش استان های 
کشور در گردهمایی مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۷

به یاری خداوند منان، مدیران كانون های بازنشستگان 
به  كشور  سراسر  های  استان  پرورش  و  آموزش 
نمایندگی از طرف حدود 840 هزار بازنشسته وزارت 
مشکالت  بررسی  منظور  به  پرورش  و  آموزش 
پيشکسوتان آموزش و پرورش از تاریخ ١7/١0/١397 
به مدت سه روز در تهران گرد هم آمدند تا ضمن 
بررسی وضع موجود و تنگناهایی كه به علت تورم و 
كمبود حقوق به وجود آمده است، چاره اندیشی كنند.
از  استمداد  و  بازنشستگان  مشکالت  تشریح  برای 
مقامات و مسئوالن كشور با دعوت مدیران كانون های 
استان ها ، نمایندگانی از مجلس ازجمله  آقایان:  كاتب،  
رضایی، اكبری،  همتی،  پور ابراهيمی،  سليمانی، ميرزاده 
و احمدی در جلسات گردهمایی حضور  و نظرات  خود 
را ارائه نمودند .ضمنا مدیران كانون های بازنشستگان 
توفيق یافتند با وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی آقای 
دكتر شریعتمداری دیدار كنند   آقای دكتر تقی زاده 
مدیرعامل  صندوق بازنشستگی هم با حضور در جمع 
نمایندگان بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش فعاليت 
های صندوق بازنشستگی برای كمك به امور رفاهی 
بازنشستگی و نيز برنامه های آینده صندوق را  تشریح 
كرد و مدیران كانون ها نيز شرح مشکالت و تنگناهای 
به وجود آمده را به  اطالع وی رساندند .مدیران كانون 
های بازنشستگان استان ها، پس از سه روز گفتگو و 
تبادل نظر وواطالع از نظرات مقامات و مسئوالن فوق 
الذكر ، مهمترین خواسته های پيشکسوتان آموزش و 

پرورش كشور را به شرح ذیل اعالم نمودند: 
١- افزایش حقوق: زیرا در سال جاری بر اثر تورم بسيار 
زیاد قدرت خرید بازنشستگان به ویژه بازنشستگان قبل 
از سال ١386 به نحوی كاهش یافته كه برای تامين 

حداقل زندگی درمانده شده اند. 
 ٢- رفع تبعيض و تفاوت با همسان سازی حقوق 
و    ١386 سال  از  قبل  های  سال  بازنشستگان 
بازنشستگان  كنوني زیرا این تفاوت ميان بازنشستگان 
)از نظر مدرک تحصيلی، سابقه خدمت و  همسان 

مدیریت( هم اكنون به دو برابر می رسد.
3- دائمی شدن قانون آزمایشی مدیریت خدمات كشوری

به نحوی كه این قانون بتواند تمام تفاوت ها و تبعيض 
های موجود ميان وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف 
را برطرف نموده و نگرش آن به همه آحاد  دولتی 
مشمول این قانون، عادالنه و یکسان باشد و در آینده 

نيز تفاوتی ایجاد نشود.
4- ماده 85 قانون مدیریت خدمات كشوری در مورد 
بيمه تکميلی بازنشستگان به اجرا درآید و اعتبار الزم 

برای اجرای آن در بودجه ساالنه منظور شود.
5- تامين اعتبار كمك های رفاهی بازنشستگان در بودجه 
ساالنه مانند آنچه برای كاركنان شاغل منظور می شود.

پیام شما

از میان نامه های رسیده

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

خدمت رسانی ورزشی به محرومان 
استان با نام امام رضا )علیه السالم(

مسئول کانون خادم یاران ورزشی عنوان کرد:

حسينی- طرح »خادم یاران آستان قدس رضوی« مدتی است 
در استان های  گوناگون آغاز به كار كرده و در خراسان جنوبی 
 نيز در برخی حوزه ها فعاليت این خادم یاران دیده می شود. 
موضوع نشست ورزشی این هفته روزنامه آوا، فعاليت های كانون 

خادم یاران حوزه ورزش، در استان است. 
سيد حسين اصغری رابط آستان قدس و مسئول كانون خادم 
یاران ورزشی عنوان كرد: هنگامی كه توليت آستان قدس 
رضوی بنا به حکم رهبری به حجت االسالم رئيسی داده 
شد، در منشوری هفت گانه خدمت رسانی به تمام محرومان 
كشور به خصوص روستاهای دور افتاده تشریح و در دستور كار 
آستان قدس رضوی قرار گرفت. به گفته وی در همين راستا 
كانون های خادم یاری برای خدمت به محرومان در حوزه 
های گوناگون همچون فرهنگی، دانشجویی، پزشکی، ورزشی 
و ... در استان ها راه اندازی شدند و رابطانی را برای خادم یاران 
در این استان ها انتخاب كردند. اصغری با بيان این كه اهداف 
این كانون ها، استفاده از توانمندی ها و ظرفيت افراد متخصص 
در خدمت رسانی به محرومان و نيارمندان با نام و یاد امام رضا 
)ع( است، ادامه داد: همچنين بهره مندی از ظرفيت آستان 
قدس رضوی در تجميع منابع عظيم مردمی و خيرخواهان و 
اثرگذاری در فضای كشور با توجه به ظرفيت فرهنگی آستان 
قدس با كمك خبرگان فرهنگی، سازمان ها و سایر نهاد های 

متولی مد نظر می باشد.

هر فردی می تواند خادم
 یار امام رضا )ع( شود

وی به برخی از ضرورت های ایجاد امکانات مناسب برای 
همگانی شدن ورزش و تربيت بدنی و توسعه ورزش محالت 
افزود:  و  كرد  اشاره  ورزشی  كانون  فعاليت های  راستای  در 
مصون سازی جامعه در برابر آسيب های اجتماعی، توسعه 
ورزش به عنوان یك معروف و ارزش توام با اخالق و معنویت، 
توانمندسازی جسمی و روحی مردم جامعه و شناسایی جذب و 
كشف استعدادهای برتر ورزشی در مناطق محروم برخی از این 

ضرورت ها هستند.
رابط خادم یاران ورزشی استان، با تاكيد بر این كه هر فردی 
می تواند خادم یار امام رضا )ع( شود، خاطرنشان كرد: افراد با 
 مهارت های متفاوت ورزشی و یا مربيگری و داوری می توانند

در سایت خادم یاران ثبت نام كرده و پس از مشخص كردن 
عرصه فعاليت خود، تعهد دهند كه 6 ساعت در هفته را نذر امام 
رضا )ع( به محرومان خدمت دهند. برای مثال مربی ژیمناستيك 

به جوانان بی بضاعت آموزش رایگان می دهد.
 اصغری با اشاره به این كه بنده به عنوان مسئول كانون 
از فعاليت این افراد سركشی كرده و گزارش اقدامات انجام 
شده را به آستان قدس ارسال می كنم، ادامه داد: اكنون در 
استان ١4 خادم یار فعال داریم و حدود 60 نفر در نوبت برای 
ثبت اطالعات به عنوان خادم یار ورزشی هستند.به گفته وی 

در راستای فعاليت های كانون، هر محله، روستا، بخش و 
شهرستان باید رابط تربيت بدنی داشته باشد.اصغری، به گروه 
اندیشه ورز متشکل از 30 نفر شامل مسئوالن ورزشی استان، 
خبرگان ورزشی و روسای هيئت های ورزشی برای برنامه 
ریزی اقدامات كانون و تعيين تقویم ورزشی سال 98 اشاره كرد 
و یادآور شد: در راستای اجرای فعاليت ها آقایان نصيرایی مسئول 

دفترآستان قدس رضوی در استان و قاسمی معاون فرهنگی دفتر 
آستان قدس رضوی، خراسان جنوبی همکاری بسياری خوبی 
داشتند.وی در ادامه از اهداف تربيتی برای نوجوانانی كه عضو 
كانون خادم یاران شده و مبلّغ ورزشی می شوند، سخن گفت 
 و بيان كرد: در این راستا سه هدف بينشی )علمی-معرفتی( ،

عاطفی )معنوی- اخالقی( و رفتاری ) جهادی - انقالبی( در 
سنين بين ١١ تا ١5 سال در زیرشاخه هایی همچون ملموس 

ارزش استقالل در كسب درآمد حالل،  و محسوس كردن 
تعریف عزتمندی برای نوجوانان، مشخص كردن و نام بردن 
توانایی نوجوانان به خودشان، افزایش اعتقاد و باور به ارزش های 
اخالقی، ایجاد احترام به قوانين موجود نظام هستی در بعد فردی 
و اجتماعی نوجوان و افزایش تالش فرد در كسب علم و دانش 

و گسترش آن را دنبال می شود.

توسعه ورزش استان در برنامه خادم یاران سال 98

مسئول كانون خادم یاران ورزشی استان از ١7 برنامه اصلی 
كانون در سال 98 خبر داد و آن ها را برشمرد: ارزیابی سالمت 
جسمانی و استعدادیابی با برگزاری ایستگاه های سنجش 
سالمت و برنامه های مشاوره در مساجد و هيئت ها، تهيه 
محتوا و تدوین و انتشار آن ، جذب و ساماندهی خادم یاران 

ورزش رضوی حداقل تا یکصد نفر، فعال سازی كانون های 
شهرستانی، ارائه خدمات به زائران اربعين، دهه آخر صفر و 
خدمت به خانواده شهدا، جانبازان ، معلوالن و سركشی از آنان 
و برگزاری اردوهای جهادی، تفریحی و ورزشی از جمله برنامه 
های پيش رو می باشد. همچنين برگزاری جلسات كانون خادم 
یاری، برگزاری كالس های آموزشی در رشته هایی همچون 
فوتسال، واليبال، دووميدانی، باستانی، جودو ، كاراته، تکواندو و 
...، توسعه ورزش همگانی، تشکيل و راه اندازی هيئت و جلسه 
مذهبی ورزشکاران، معرفی افراد مستعد، برگزاری مسابقات با 
استفاده از ظرفيت كانون خادم یاران استان، برگزاری جام ، 
جشنواره و المپياد، فعال سازی بخش بانوان، توسعه فرهنگ 
 وقف و نذر در خدمت رسانی از دیگر برنامه های سال آینده 
می باشد. اصغری در ادامه خاطرنشان كرد: آنچه برای ما 
اهميت دارد ضمن این كه قهرمان های ورزشی به خادم یاران 
ملحق شوند، این است كه به عنوان خادم یار پرچم آستان 
قدس را هم با خود در مسابقات جام جهانی بر روی سکوها 

برده و امام رضا )ع( را جهانی كنند.

افتخار آفرینی استان در مسابقات 
آستان قدس رضوی

وی با اشاره به این كه امسال آستان قدس برای اولين بار 
داد: فعال  ادامه  برگزاری مسابقات ورزشی شده است،  وارد 
این مسابقات بين استان های كرمانشاه، گلستان، گيالن ، 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سيستان و 
بلوچستان در رشته های ورزشی فوتسال، باستانی، دووميدانی، 
 شنا، آمادگی جسمانی و تنيس روی ميز برگزار شده است.
به گفته وی در مسابقات ١٢ تا ١4 بهمن برای نوجوانان 
متولد 8٢/١0/١٢ تا 86/١0/١٢ نزدیك به 40 نفر از خراسان 
جنوبی اعزام شدند كه در فوتبال بدون باخت مقام اول، در 
باستانی نایب قهرمان، در تنيس روی ميز دوبل مقام دوم، 
دووميدانی رتبه دوم را كسب كردند. همچنين در مسابقات 
متولدین 5٢/١0/30 و ماقبل آن كه ١4 تا ١6 بهمن برگزار 
شد، 30 نفر در قالب 3 تيم فوتسال ، واليبال و باستانی اعزام 
كردیم كه در باستانی با اختالف اول، واليبال نایب قهرمان و 

در فوتسال سوم شدند. 
مسئول كانون خادم یاران ورزشی استان در بخش دیگری از 
سخنانش به حضور نمایندگان شهرداری، آموزش و پرورش، 
بسيج، بنياد شهيد، تمامی نيروهای انتظامی و نظامی، جامعه 
در  هستند،  ورزشی  امکانات  دارای  كه  اداراتی  و  كارگری 
هيئت اندیشه ورز كانون اشاره كرد و گفت: این گونه عالوه 
بر جلوگيری از موازی كاری، مشکل كمبود فضای ورزشی 
نيز حل می شود. اصغری با بيان این كه مدیر كل ورزش و 
جوانان استان هم برای همکاری اعالم آمادگی كرده است، 
یادآور شد: سالن ها و ميادین بخش خصوصی نيز می توانند 

در این مسير كمك كننده باشند.

روزهای  آخرین  در  خاموش  و  غمناک  چه  سالم. 
زمستان بارانی قطع درختان سترگ  هميشه سبز شهرم 
بهانه  تعریض خيابان و احداث جوی آب... فقط سکوت 
سکوت سکوت... انگار قطع درختان مركز 04فقط یك 

نمایش برای عده ای بود
9١5...5٢٢

پیام شما

با عرض تبریک ایام والدت حضرت زهرا)س(، 

به مناسبت هفته زن، جلسه سخنرانی
 با حضور گرانقدر 

 استاد خانم رثائی )از اساتید حوزه علمیه مشهد( برگزار  می شود.
زمان: سه شنبه 30 بهمن 1397   ساعت 15:30
مکان: طالقانی 1، مکتب نرجس )علیهاالسالم(

با افتخار و مشتاقانه منتظر قدوم سبز عموم خواهران هستیم.

 واحد فرهنگی مکتب نرجس- کانون فرهنگی هنری میثاق مکتب نرجس
  پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس )علیهاالسالم(

عرضه انواع برنج ایرانی با بهترین کیفیت
 و پخت عالی از بهترین مزارع مینودشت

زیر قیمت بازار  *** کشت 1و2

09155626177- 09014235006 جعفری - مهدی آبادی
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

به شرط پخت

پخش مستقیم برنج ایرانی امید

برنج رستورانیکلی - جزئی

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 09153617611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

کلی - جزئی

 عرضه کننده برنج هندی و پاکستانی 

نقد- مدت دار

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم 10 و 12،  جنب بانک ملت

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

05632323179 - 09153634767
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موفقیت و انرژی

شعر بی تو....

هدف های خود را دست یافتنی نگه دارید

حتی بزرگ ترین هدف شما نیز باید قدم به قدم 
ترتیب  هدفی  هر  به  رسیدن  برای  شود.  محقق 
مناسبی مشخص کنید تا بتوانید شتاب و پیشرفت 
خود را اندازه بگیرید. اگر ایمیل، تلفن هوشمند، یا 
شبکه های اجتماعی حواس شما را پرت می کنند، 
را خاموش  آنها  پایان می رسد  به  تا وقتی کارتان 
کنید یا از دسترس خود دور نگه دارید. در مسیر هر 
موفقیتی مشکالتی وجود خواهد داشت؛ چه کوچک و 
چه بزرگ. خرد کردن مشکالت و پیدا کردن راه حل 
برای آنها مهارتی است که مثل هر مهارت دیگری 

باید در وجود خود پرورش دهید. 
مهارت حل مسئله وقتی با مقاومت و سرسختی همراه 

شود شما را از سد اکثر موانع عبور خواهد داد.

بی تو گندم خشکید؛ بی تو آلو له شد
تو از اینجا رفتی

زاغ بر دوش مترسک ز غمت می گرید
بره ی چاق قشنگی که تو نازش کردی؛
بعد دستان تو چون برگ خزان الغر شد؛

بی تو گندم خشکید؛ بی تو آلو له شد
یادم هست هنوز...
خنده ات در جالیز

بازی ات با آهو
گریه ات با پاییز

مزرعه بی تو به خود
رنگ بهاری نگرفت؛

بودی و بلبل بود، کفتر و قمری بود
رفتی و جغد آمد!

منم آن مرد کشاورز که ایمان دارد، 
رفتنت عامل این خشکی هاست

چه خرافه است که عشق
بی تو گندم خشکید؛ بی تو آلو له شد
راستی دختر شهری چه خبر از آهن

چه خبر از سیمان؟!
دود و ماشین

 َو سهولت در کار؟
روی پیراهن کوتاه تنت،

بوی تند سیگار...
حال دستان لطیفت خوب است؟

آفرین دختر شهری تو ترقی کردی...
چای آتیشی من تلخ تر از قهوه ی توست؛

ولی اما برگرد!...
بره ات می میرد و منم...می میرم

راستی یادم رفت
گویم از چشمانم که چو گندم به رهت خشک شده!

دلم از دوری تو
له شده با آلو! آه گفتم آلو....! 

بی تو گندم خشکید بی تو آلو له شد!....    
نازنین هاشم آبادی

قطع دارو یا ادامه
 مصرف آن

نباید  اغلب داروها به ویژه داروهای ضد افسردگی 
به طور ناگهانی قطع شوند و کاهش دوز تدریجی 
دارو توصیه می شود. قطع تمامی داروها باید طبق 

نظر پزشک صورت گیرد و بیماران باید حتما درباره 
چگونگی قطع دارو و اینکه آیا پس از اتمام دارو، نیاز 
به ادامه مصرف آن هست یا نه  با پزشک یا داروساز 

خود مشورت کنند.
کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

معاونت غذا و دارو

سکته ممکن است موجب خواب رفتگی 
یک قسمت از چهره شود

سکته ممکن است باعث ایجاد بی حسی یا خواب 
رفتگی در یک طرف چهره، از جمله زبان شود. سکته 
زمانی اتفاق می افتد که جریان خون به مغز قطع شود 

و سبب آسیب رساندن به سلول هایی می شود که 
می توانند عملکرد عضله ها و حافظه را تحت تأثیر 
قرار دهند. بی حسی زبان و صورت می تواند نشانه 
ای از سکته باشد. این شرایط می تواند یک نشانه 
هشدار دهنده باشد که سکته ای در آینده ممکن است 

رخ دهد. 

مصرف غذای شور ممکن است
 موجب تورم انگشتان شود

مصرف بیش از حد غذاهای شور می تواند به تورم 
انگشتان دست منجر شود. بدن به حفظ تعادل بین 
نمک و آب تمایل دارد و مصرف نمک بیش از حد 

می تواند به معنای احتباس آب در بدن باشد که تورم 
را موجب می شود. به طور معمول، تورم خفیف ناشی 
از مصرف بیش از حد غذاهای شور به خودی خود طی 
یک روز از بین می رود. اگر مصرف نمک را کاهش 
داده و تورم از بین نرفت، برای بررسی دقیق شرایط به 

پزشک مراجعه کنید.

در موقع سوختگی 
چه کارهایی نباید انجام داد

در صورت مواجهه با سوختگی از هیچ گونه روغنی 
روی محل سوختگی استفاده نکنید. روغن تنها کاهش 
دمای محل سوختگی را دشوارتر می سازد. این شرایط 

به گسترش آسیب به محیط اطراف سوختگی منجر 
خواهد شد. همچنین، از سفیده تخم مرغ روی محل 
سوختگی استفاده نکنید زیرا می تواند حاوی باکتری 
های مضر بوده و موجب عفونت در محل سوختگی 
شود. در این مواقع پزشک  و بیمارستان بهترین گزینه 

است.

کهیر بیماری پوستی وآلرژی  
به مواد غذایی و داروهای شیمیایی

کهیر یکی از بیماری های پوستی در بدن محسوب 
می شود که در حقیقت یک واکنش آلرژیک به مصرف 
برخی از موادغذایی، داروهای شیمیایی، عطرها، بوها و 

حتی تماس با اشیای روزمره است. کهیر ممکن است به 
واسطه یک واکنش آلرژی شکل بگیرد. دریافت کمک 
پزشکی برای حصول اطمینان از این که چنین واکنشی 
موجب مشکالت دیگر نمی شود، ایده خوبی است. کرم 
ها می توانند به تسکین درد و خارش همراه با این وضع 

کمک کنند.

سرد  طبیعت  زمستان   : دارد  هایی   توصیه  سال،  دیگر  های  فصل  همانند  نیز  فصل  این  برای  سنتی  طب 
و  این سرما  که  کنیم  ریزی  برنامه  را طوری  خود  زندگی  روش  و  غذایی  رژیم  باید  بنابراین  دارد  مرطوبی  و 
غذاها  خوردن  از  باید  و  شود  می  توصیه  گرم  غذاهای  مصرف  فصل  این  در  نشود.  بیماری  باعث  رطوبت 
آویشن  مانند  هایی  دمنوش  همچنین  کرد.  اجتناب  دوغ  و  ماست  مانند  مرطوب  و  سرد  های  نوشیدنی  و 
، است  گرم  فصل  مناسب  که  هندوانه  مانند  تابستانی  های  میوه  بعضی  مصرف  شود.  می  توصیه   هم 

 در زمستان مناسب نیست. در این فصل، خوردن غذاهای سنگین توصیه می شود غذاهایی مانند آبگوشت، آش زیرا 
قدرت هاضمه بدن افزایش  می یابد. در خصوص مصرف لبنیات نمی توان به صورت کلی حرفی زد، به عنوان مثال 

مصرف ماست و دوغ مناسب فصل زمستان نیست در حالی که مصرف بعضی لبنیات مثل کره و خامه مناسب است .

محل عرضه مجاز مکمل های غذایی و ورزشی فقط داروخانه است.در صورت نیاز به مکمل تنها از مکمل های دارای 
مجوز وزارت بهداشت استفاده کرده و هرگز این فرآورده ها را از محلی غیر از داروخانه مانند عطاری ها، باشگاه های 
ورزشی  تهیه نکنید. مکمل های غیر مجاز می توانند حاوی ترکیبات مضر باشند و سالمت مصرف کننده را در کوتاه 
مدت یا بلند مدت به خطر بیاندازند. استفاده خودسرانه از داروهای هورمونی و آنابولیک که ممکن است برای افزایش حجم 
عضالت و پرورش اندام به پیشنهاد افراد غیر متخصص به عوارض این داروها مصرف شود خطر ابتال به انواع اختالالت 
روانی و جسمی را به دنبال دارد. برخی از این عوارض عبارتند از : رفتار پرخاشگرانه،سردرد، افزایش فشار خون، عقیمی، 
سکته قلبی، اختالالت کبدی، موارد مرگ ناگهانی به دلیل اختالالت قلبی در افرادی که از این داروها برای پرورش 
اندام سوء استفاده می کنند مشاهده شده است.      کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو - معاونت غذا و دارو

نکاتی در مورد مکمل های غذایی، ورزشی و داروهای هورمونیتوصیه های طب سنتی برای سردترین فصل سال

حضرت ام البنین)س( از بانوان با فضیلتی بودند که محبتی 
شهادت  از  پس  و  داشتند  )ع(  بیت  اهل  به  نسبت  خالصانه 
حضرت فاطمه )س( به همسری حضرت علی )ع( در آمدند. 
این بانوی فداکار و ایثارگر بخش عمده محبت و عالقه خود 
را متوّجه فرزندان دخت گرامی رسول اکرم )ص( می کردند 
و خود را با تمام وجود، صرف تربیت و حفظ فرزندان موالی 
متقیان حضرت علی)ع( کردند و بسان مادری دلسوز و مهربان 
در خدمت آنها بودند. با شهادت چهار فرزند گرانقدر حضرت 
ام البنین)س( در واقعه کربال، این بانوی شکیبا، به افتخار مادر 
شهیدان نائل آمد و در کنار همسر شهید بودن، افتخاری دیگر 

بر صفحه افتخارات ایشان افزوده شد. حضرت اّم البنین)س(، 
پس از شهادت فرزندان، همه روزه به بقیع می رفتند و به یاد 
فرزندان شهید خویش مرثیه های بسیار سوزناکی می  خواندند. 
ام البنین)س(  حضرت  درباره  ثانی  شهید  جلیل القدر،   عالم 
می گوید: »ام  البنین از بانوان با معرفت و پر فضیلت بود. نسبت به 
خاندان نبوت، محبت و دلبستگی خالص و شدید داشت و خود را 
وقف خدمت به آن ها کرده بود. خاندان نبوت نیز برای او جایگاه 
 واالیی قائل بودند و به او احترام ویژه می گذاشتند«. حضرت 
دار  قمری  البنین)س( 13 جمادی الثانی سال 69 هجری  ام 
فانی را وداع گفتند. آن بانوی گرانقدر در مدینه از دنیا رفتند 

دیگر  و  مجتبی)ع(  امام حسن  جوار  در  بقیع  قبرستان  در  و 
شخصیت های اسالمی به خاک سپرده شدند. 

روز وفات این بانوی شایسته به عنوان روز تکریم مادران و همسران 
شهدا نام گذاری شده است. چرا که در پیروزی انقالب اسالمی، 
دوران هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، مادران و همسران 
شهدای معزز نقش موثری در پیروزی انقالب داشتند. بانوان 
شایسته ای که همسران و فرزندان برومند خود را برای حضور 
در جبهه ها و پاسداری از ارزش های اسالمی و انقالبی و تشویق 
می کردند. بی تردید ایثار و شهامت، شجاعت، صبر و استقامت این 

بانوان گرانقدر، تأثیر به سزایی در اقتدار  ایران داشته و دارد.

وفات حضرت ام البنین)س( و روز تکریم مادران و همسران شهدا

آیه روز

و هیچ جنبنده  ای در زمین نیست مگر ]اینکه[ روزیش بر عهده خداست و ]او[ قرارگاه و محل مردنش 
را می  داند همه ]اینها[ در کتابی روشن ]ثبت[ است. سوره هود/ آیه 6 

سخن روز

»همه دوست دارند در رأس قله باشند، در حالی که همه ی خوشحالی و رشد مربوط به زمانی است که 
با هدف رسیدن به قله از کوه باال می روید« - اندی رونی
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افقي: 1-  دایره فرضي که زمین 
جنوبي  و  نیمکره شمالي  دو  به  را 
تبدیل مي کند - کسي که در حال 
حرف    -2 باشد  حرفه  یادگیري 
هماهنگ-  و  موافق   - تصدیق 
لمس کردن 3- عود -  بوی خوش 
- واحد اندازه گیري سرعت صوت 
کار   -  4 گیري  خرده  و  بهانه   -
بزرگ و برجسته - وسیله نوشتن 5 
- عهد و زمان - شهر رازي - قرار 
یافته - تصدیق روسي 6 - کرانه 
آسمان  - سزاوار و الیق-  پست 
و فرومایه 7-  عالمت مفعول بي 
واسطه - درخت انگور- ازا نواع خط 
8-  زبان مردم کشور ترکمنستان 
از  بوته 9-   و  نوعي طرح گل   -
کوه هاي کشور -  چشم چران - 
ویتامین خوني 10- چین و چروک 
 - نزاکت 11   - زرقلب   - پوست 
نت  مصنوعي-   ابریشم   - خودم 
چهارم موسیقي - سرشار 12-  گرد 
و خاک نرم  -خواهان 13 - درخت 
ایراني-  قومي  برگ-   و  شاخ  پر 
و  دایر   - -خون 14  ورود   محل 
نقاشي-  هاي  سبک  از   - برقرار 
 - زندانیان   -  15 بیهوشي  حالت 

بازده و کارکرد 
عمودي: 1 - شغل خانم - نوشابه 
گازدار قدیمي 2- راندن از خود - 
دار فاني را وداع گفتن  - رودي در 
فرانسه - جنگلي دیدني در استان 
سمنان 3-  حرف ندا-  خاور - پول 
حرام -کالغ 4-  حکمران و سلطان 
خوارزمشاهیان  از  پادشاهي   -
چرمي   بند   -  5 کردن  جذب   -
- سلسله اي که پیش از غزنویان 
سلطنت کردند 6 - حرف تعجب 
خانم ها - آب شرعي - از شهرهاي 
خون  انعقاد  ویتامین   - کرمانشاه 
کاشف   - متحان  ا  و  تجربه   -  7

حمام  آتشدان   - جذام   - باسیل 
8- ایستگاه قطار-  پیامک ورودي 
خانه-  مرجع 9 - قصر پادشاهي-  
فاني - اسلحه کوچک 10 - واحد 
سطح - سنجیدن دو چیز-  سفید 
ترکي - پسوند شباهت 11-  ماده 
مشک   - خون  فشار  باالبرنده 
خالص 12-  زنداني -  همچنین-  
سوژه  و  موضوع   -  13 آور  زیان 
 - قدیمي  بیسواد   - باراني  کشت 
قلیل 14 - کتاب هندوها - عدد 
ورزشي - متحد و بي ریا - درجه 
حرارت 15 - حیات و معاش - پول 

اشتراک روزنامه 

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
اسراپازناولفنا1
وقاچبیخلتدار2
ایمارگجاسامم3
زتزرگویتکایا4
داعمابرهرتت5
هکیرابباهناریو6
لاونلسوهاور7
للمتینمااشن8
بجوملسیکدیا9
سناکرفیروابدوخ1۰
کرابمامشنول11
تتنیگنسغمدلا12
برقترتسیراپل13
اسرهمقلبنامگ14
لوصولالهسراسخر15

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید. 

۰915   ۰56   21۰۰  

مغازه غذا آماده با شرایط و موقعیت 
عالی به دلیل مهاجرت به فروش

 می رسد. 09385612933

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پارادایسکلمبوس
14:3020شروع سانس

تخت گازقانون مورفی
18:1521:3016:15شروع سانس

کار خوب اتفاقی نیست

رنگ آمیزی
کنـاف و ساختمان

09155610111- رحیمی

یک شرکت معتبر در زمینه پشتیبانی 
دستگاه های کارت خوان جهت 

تکمیل کادر فنی خود نیاز به تعداد 
محدودی نیروی فعال در شهرستان 
بیرجند دارد. لذا از متقاضیانی که 
دارای شرایط ذیل می باشند دعوت 

به همکاری می نماید.
دارا بودن وسیله نقلیه )ترجیحا 

موتور سیکلت( - دارا بودن گوشی 
تلفن همراه با نسخه اندروید 6

32323292
091593۷1053

جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شیوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال ساید
 به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای تهران، 
بالعکس در هر روز  بیرجند،  مشهد، زاهدان، 
هفته و تخفیف ویژه. حمل بار و اثاثیه و هرگونه 

کاالی صنعتی از جمله کاشی، سرامیک
 MDF ، ضایعات، برنج و غیره 

با ایسوزو،  تک، ده چرخ ، تریلی 
به تمام نقاط کشور

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

سیم کشی ساختمان
 )با قیمت مناسب متری 6۰/۰۰۰ ریال(

نصب و تعمیر آیفون )صوتی و تصویری(
تعمیر لوازم برقی، تلویزیون و ...
  ۰9159598392 - رمضانی

قسطـی
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                                            رئیس مجمع نمایندگان استان:

خبر ویژه

معاون بازرسی و حمایت از حقوق
 مصرف کنندگان سازمان صمت خبر داد:

حل مشکالت توزیع گوشت قرمز 
با مکانیزم های جدید

حسینی- در پی توزیع 4 هزار و 300 تن گوشت قرمز 
در روز شنبه ، باز هم شاهد صف های طویل و چند صد 
نفری مردم در مراکز تحویل گوشت و نارضایتی های 
عمومی به دلیل توزیع دیر هنگام و نرسیدن گوشت به 
همه افراد بودیم. در همین راستا با تهوری معاون بازرسی و 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت)صمت( گفتگو کردیم. وی با بیان این که توزیع 
گوشت در 10 مرکز بر اساس پراکنش جمعیت بیرجند و 
اولویت توزیع در مناطق کم برخوردار انجام گرفت ، ادامه 
داد: با توجه به این که حمل گوشت باید توسط خودروی 
سنگین و دارای یخچال و چنگک برای آویزان کردن باشد 
 تا مجوز دامپزشکی را دریافت کند، توزیع مدتی زمان بر
 شد ولی سعی کردیم تا ساعت 12 توزیع را به اتمام 
برسانیم.تهوری با اشاره به این که مراکز توسط کمیته ای 
4 نفره و به پیشنهاد اتحادیه صنفی انتخاب شده بودند، 
اضافه کرد: امکان افزایش تعداد مراکز وجود دارد اما این 
بار با توجه به سهمیه اعالمی و نیاز هر منطقه ، 10 مرکز 
انتخاب شد. به گفته وی توزیع باید حتما در قصابی ها 
انجام شود و پراکندگی قصابی ها در برخی مناطق نیز 

عاملی برای کم بودن تعداد مراکز توزیع است.
 معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
البته با تاکید بر این که سعی داریم مکانیزم جدید ی را 
در توزیع های بعدی هم راستا با کشور و یا فقط در استان 
اجرا کنیم، بیان کرد: این مکانیزم همراه با افزایش تعداد 
ماشین های حمل توزیع و تعداد مراکز توزیع خواهد بود. 
تهوری همچنین برای مشکل نرسیدن گوشت به تمام 
افراد درصف و یا خرید گوشت به مقدار بیشتر توسط 
افراد یک خانواده، به تغییر در روش توزیع اشاره کرد اما 
با وجود اصرار خبرنگار ما، توضیحی درباره این مکانیزم نداد 
و عنوان کرد: پس از عملیاتی شدن اعالم خواهیم کرد.
چندی پیش دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در مصاحبه ای 
اعالم کرد: مردم مرغ گران تر از کیلویی 11 هزار و 500 
خریداری نکنند، این در حالیست که شهروندان  در تماس 
هایی با روزنامه آوا، اعالم کردند مرغ با این قیمت در 
شهر نمی توان پیدا کرد و حتی تا کیلویی 15 هزار تومان 
می فروشند. تهوری درباره این موضوع نیز عنوان کرد: 
تاکنون گزارشی از تحویل مرغ با قیمت 11 هزار و 500 
در استان نداشتیم و قیمت مرغ خراسان جنوبی بر اساس 
میانگین قیمت مرغ در استان های همجوار محاسبه و 
فروخته می شود. به گفته وی با این حال مرغ گرم کشتار 
روز در مراکز عرضه مستقیم 8 درصد پایین تر از سایر 
واحدهای صنفی به فروش می رسد.)خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

برگزاری مسابقات فوتبال پدران و پسران
 در دبستان رودکی بیرجند

همزمان با ایام ا... دهه فجر و چهل سالگی انقالب، 
مسابقات فوتبال پدران و پسران در دبستان رودکی 
بیرجندبرگزارشد.اشرف زاده مدیردبستان رودکی ضمن 
اعالم این خبر افزود: مسابقات این دوره برای دومین 
سال متوالی و باشعار “کاهش آسیب های اجتماعی با 
ورزش” و حمایت اداره مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان وکارشناسی 
تربیت بدنی آموزش و پرورش بیرجند و باحضور10تیم 
ازابتدای بهمن آغازشدکه درنهایت وپس ازانجام 22بازی 
تیم خاوران به مقام قهرمانی دست یافت، آرمان نایب 

قهرمان شد وتیم شاهین به مقام سوم دست یافت.

اجرای دو طرح آبفا در دیهوک و بیرجند

 دو طرح آبفا در شهرهای دیهوک و بیرجند اجرا شد.
به گزارش صداوسیما، مدیر امور آب و فاضالب طبس 
از مرمت و رفع دو مورد اتفاق ترکیدگی خط انتقال 
آبرساني به دیهوک خبر داد و گفت: در پي بروز دو حادثه 
ترکیدگي خط انتقال فوالدي 250 میلیمتري آبرساني 
به شهر دیهوک، پس از اعزام و انجام حفاري نسبت به 
مرمت این خطوط اقدام شد. سرویس و مرمت حوضچه  
ها و تجهیزات خط انتقال علی  آباد بیرجند هم دیگر 
طرحی بود که مدیر امور آب و فاضالب بیرجند از اجرای 
آن خبر داد و گفت: حوضچه ها و تجهیزات خط انتقال 

علی آباد سرویس و مرمت شد. 

معرفی برترین های جشنواره شعر فجر 
شهرستان خوسف

دادرس مقدم- هفتمین جشنواره شعر فجر خراسان 
جنوبی  یکشنبه شب در شهرستان خوسف با معرفی 
پایان یافت. مدیر کل فرهنگ و ارشاد  برترین ها 
اسالمی هدف از برگزاری این جشنواره را اعتالی 
فرهنگ و هنر اصیل دینی و ملی، کشف استعدادهای 
جوان و بالندگی گونه های شعر عنوان و افزود: در این 
جشنواره با موضوع آزاد: آقایان سید روح ا... فریدونی 
از بشرویه نفر اول، سید محمود زینلی از درمیان نفر 
دوم و صفیه قومنجانی از فردوس به عنوان نفر سوم 
برگزیده شدند. نبی زاده با بیان اینکه ده نفر هم بنا به 
رای هیئت داوران شایسته تقدیر شدند، افزود: محمد 
رضا اسالمی، فاطمه حسینی فر، ام البنین جمالی، 
آسیه تحویلی، علیرضا قاسمی از بیرجند، مریم میری 
از نهبندان، سید عباس محسن زاده از بشرویه، سعید 
ارشادی از سرایان، زهرا سادات انوری و زهرا قرایی از 

قاین افراد شایسته تقدیر بودند.

واژگونی سمند در محور 
بیرجند - قاین یک کشته داشت

جانشین پلیس راه  استان گفت: راننده زن بر اثر واژگونی 
خودرو سمند در محور بیرجند - قاین جان باخت. نیکمرد 
فزود: این حادثه ساعت 55 دقیقه بامداد روز گذشته در 
سراشیبی گردنه ثمن شاهی و کیلومتر 19 مسیر بیرجند 
- قاین به وقوع پیوست. وی بیان کرد: راننده از مسیر 
تردد به سمت چپ و الین مخالف منحرف شد که پس 
از سقوط به داخل پل جان خود را از دست داد. جانشین 
پلیس راه خراسان جنوبی گفت: راننده خانمی 38 ساله 
بوده و سرنشین دیگری در خودرو حضور نداشته است.

برگزاری مراسم تحلیف گردان های
 یک  و چهار مرکز آموزش امام رضا )ع(

صداوسیما-مراسم تحلیف گردان های یکم و چهارم 
مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( بیرجند صبح دیروز با 
جمهوری  ارتش  یگانی  آموزش  اداره  رئیس  حضور 
اسالمی ایران در بیرجند برگزار شد. در این مراسم 
ایثارگران ارتش مفتخر به دریافت مدال، شماری از 
کارکنان پایور برگزیده مفتخر به دریافت درجه و لوح 
سپاس و نماینده سربازان تحلیف شونده مفتخر به 

دریافت سر دوشی شدند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری 
منصوب شد

 کاوش-استاندار در حکمی محمد علی آخوندی را به عنوان 
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری منصوب کرد. د ر حکم 
محمد صادق معتمدیان اظهار امیدواری شده است وی 
بتواند با توکل به خداوند و استعانت از الطاف ویژه حضرت 
ولی عصر)عج( ، رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقالب 
و سیاست های مدبرانه دولت تدبیر و امید در انجام وظایف 
محوله برای تحقق اهداف سازمانی موفق و موید باشد.

رفع محدودیت سقف سنی متقاضیان استفاده از طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار

صداوسیما- مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت:  سن مهارت آموزان در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی به صورت “حداقل 15 سال تمام” و بدون محدودیت سقف سنی 
اعالم شد. رکنی افزود: با توجه به وضع بازار کار در کشور ، نرخ بیکاری جوانان و نیاز به افزایش بهره وری نیروی کار از طریق ارائه آموزش های مهارت شغلی ، رئیس جمهور در جلسه ای با 
استانداران سراسر کشور بر لزوم اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی بدون در نظر گرفتن محدودیت سنی در مورد مهارت آموزان تأکید و در این زمینه دستور مستقیم صادر کرد.

دومین پالک ماندگار خراسان جنوبی به نام استاد اسماعیلی مود نصب شد

بیش از تعهد ساالنه در درمیان شغل ایجاد شد
بیش از 152 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال

 در سربیشه پرداخت شد
فرماندار درمیان:

فرماندار درمیان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 615 شغل در 
درمیان ایجاد و 101 درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق 
شده است. به گزارش ایرنا، بشیری زاده در دهمین نشست 
کمیته اشتغال شهرستان درمیان در سال جاری افزود: تعهد 
اشتغال شهرستان درمیان در سال جاری 612 شغل بوده 
که تالش خواهیم کرد بیش از تعهد، شغل ایجاد کنیم. 
وی بیان کرد: امسال یک میلیارد و 473 میلیون تومان 
تسهیالت مشاغل خانگی به شهرستان درمیان اختصاص 
یافته که تاکنون 861 میلیون تومان از این مبلغ توسط بانک 
عامل پرداخت شده و مابقی تسهیالت در مرحله پرداخت 

است.فرماندار درمیان با قدردانی از نهادهایی مانند کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی که عملکرد قابل قبولی 
در جذب تسهیالت بند »د« تبصره 16 قانون بودجه سال 
جاری داشته اند، گفت: امسال 2 میلیارد و 500 میلیون 
حمایتی  نهادهای  برای  محل  این  از  تسهیالت  تومان 
شهرستان تصویب شده که این دستگاه ها تاکنون بیش 

از 2 میلیارد تومان تسهیالت را جذب کرده اند.
وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 80 طرح اشتغال 
ریال  میلیارد  پرداخت 34  با  عشایری  و  روستایی  پایدار 

تسهیالت در شهرستان درمیان اجرا شده است.

اجتماعی سربیشه گفت: 152  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر   
میلیارد و 40 میلیون ریال تسهیالت اشتغال در سال جاری 
 از محل منابع مختلف در این شهرستان پرداخت شده است. 
به گزارش ایرنا، محمدی در نشست کمیته اشتغال شهرستان 
سربیشه افزود: این اعتبارات از محل تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری، مشاغل خانگی و تسهیالت بند »د« 
تبصره 16 قانون بودجه دستگاه های حمایتی شهرستان 

پرداخت شده است.
وی بیان کرد: امسال 63 طرح اشتغال پایدار روستایی و 
عشایری با پرداخت 126 میلیارد و 750 میلیون ریال در 

شهرستان سربیشه اجرا و برای 493 نفر شغل ایجاد شده 
است.وی گفت: همچنین امسال از محل تسهیالت مشاغل 
خانگی برای این شهرستان پنج میلیارد و 920 میلیون ریال 
تصویب شده که تاکنون چهار میلیارد و 110 میلیون ریال 
از این محل به 48 طرح مستقل و پشتیبان پرداخت شده 
است. وی افزود: امسال از محل تسهیالت بند »د« تبصره 
16 قانون بودجه دستگاه های حمایتی شهرستان نیز 27 
میلیارد و 40 میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
بهزیستی سربیشه ابالغ و تاکنون 21 میلیارد و 180 میلیون 

ریال تسهیالت از این محل پرداخت شده است.

ماندگاریپزشکاندرقاینافزایشمییابد
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: در 
سفر معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی وعده هایی برای ماندگاری پزشک در قاین 
داده شد. فرهاد فالحتی در گفتگو با تسنیم، با اشاره 
به سفر چند روز اخیر معاون درمان وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به استان خراسان جنوبی 
اظهار کرد: معاون وزیر در گام نخست بیمارستان 
دوم قاین را کلنگ زنی کرد و در این سفر قول های 
خوبی برای شهرهای مختلف قاینات و زیرکوه داده 

شد. وی با بیان این که در قاین یکی از مشکالت 
این  پزشکان است چون  ماندگاری  مردم عدم 
شهرستان جزو مناطق محروم نیست و پزشکان 
تمایلی برای ماندن ندارند، افزود: در این سفر معاون 

وزیر برای ماندگاری پزشکان قول پیگیری داد.
در  زیرکوه  و  قاین  شهرستان های  نماینده 
پروژه های  تکمیل  زمینه  در  گفت:  مجلس 
نیمه تمام قاین قول پیگیری داده شد اما در 
این وعده اسمی از عدد و رقم برده نشد و برای 

چون  نشد  داده  قولی  نیز  پرستاری  دانشکده 
معتقد بودند در این زمینه باید دکتر الریجانی 

نظر بدهد.
فالحتی با بیان این که در بازدید از بیمارستان 
میلیون   500 بیمارستان  مرمت  برای  زیرکوه 
تأمین  مقرر شد  افزود:  داده شد،  وعده  تومان 
زودتر  هرچه  دیالیز  دستگاه  خرید  مالی  منابع 
ساخت  قول  کرد:  تصریح  وی  شود.  محقق 
پنج واحد پانسیون بیمارستان حاجی آباد و انتقال 

زمین تامین اجتماعی در زیرکوه در دستور کار 
وعده  شهر  آرین  از  بازدید  در  و  گرفت  قرار 
خرید دستگاه رادیولوژی داده شد.رئیس مجمع 
نمایندگان استان خراسان جنوبی گفت: برای 
درمانگاه خضری نیز مقرر شد از آنجا که این 
درمانگاه به اسم شبانه روزی است اما در عمل 
شبانه روزی نیست به بیمارستان محلی تبدیل 
شود همچنین قول دستگاه ام آر آی و دستگاه 

دیالیز که قبال محقق نشده بود، داده شد.

آیینی پالک  نسرین کاری - روز گذشته در 
ماندگار مفاخر استان با حضور  مدیر کل میراث 
رئیس  گردشگری،  و  دستی  فرهنگی،صنایع 
دانشگاه بیرجند و مسئوالن شهرستان بیرجند 
سر در منزل استاد  اسماعیلی مود  خطاط به نام 

ایران و از مفاخر استان نصب شد. 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
با  این مراسم  گردشگری خراسان جنوبی در 
نام آوران و هنرمندان  اینکه بزرگان،  به  اشاره 
این  مردم  ملی  هویت  از  مهمی  بخش 
سرزمین هستند، عنوان کرد: بناهای تاریخی، 
صنایع دستی و هنرهای سنتی، آیین ها و سنن 
و گویش ها  زبان  و  مناطق مختلف  در  مردم 

هویت ملی ما را تشکیل می دهند.
کاشی  طرح  شد:  یادآور  رمضانی  حسن 
میراث  حفظ  هدف  با  در  ماندگار  پالک  یا 
فرهنگی ناملموس و معنوی محل سکونت 
در  دین  و  علم  فرهنگ،  اهالی  هنرمندان، 

تمام کشور اجرا می شود. 
وی با اشاره به اینکه  شخصیت های این طرح 
تأثیرگذار در یک رسته  و  چهره های شاخص 

فرهنگی هستند، افزود: در دوران فعالیت خود 
حفظ  جهت  در  یا  و  خلق  را  نوینی  کارهای 
هنری،  میراث  حوزه  چند  یا  یک  حراست  و 
فرهنگی و معنوی ایران تالش کرده اند.مدیرکل 

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 
خراسان جنوبی بیان کرد: استاد مهدی اسماعیلی 
مود سال 1344 در روستای مود از توابع بخش 

مرکزی بیرجند متولد شده است.

چندین اثر استاد اسماعیلی مود در 
بروشورهای  انجمن خوشنویسان ایران

از  اینکه استاد اسماعیلی مود  بیان  با  رمضانی 
جنوبی  استان خراسان  فرد  به  منحصر  مفاخر 

تاکنون   مود  اسماعیلی  استاد  از  افزود:   است 
چندین اثر در بروشورهای انجمن خوشنویسان 
ایران و حتی جهان اسالم منتشر شده است که 
از آن جمله می توان از چاپ آثار وی در جشنواره 

خوشنویسان کویت و ایران نام برد. حسن رمضانی 
تاکید کرد:  این هنرمند برجسته استان تاکنون در 
جشنواره های بزرگ خوشنویسی موفق به کسب 
مقام اول برگزیده کشوری شده است و نمایشگاه 
های گوناگونی در کشورهایی چون بنگالدش و 
قطر برگزار کرده است.وی ادامه داد: استاد مهدی 
اسماعیلی مود با توجه به فعالیت های شاخصی که 
تاکنون در زمینه خوشنویسی داشته است موفق 
به کسب گواهی نامه استادی از شورای ارزشیابی 
 انجمن خوشنویسان ایران شده که این امر نشانگر

 جایگاه واالی وی بین هنرمندان خوشنویس 
کشور است.مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری 
با بیان اینکه سه پالک ماندگار سهم خراسان 
جنوبی است  یادآور شد:  اولین پالک ماندگار متعلق 
به استاد بدیع الزمان فروزانفر در بشرویه نصب شده 
و سومین پالک هم متعلق به دکتر محمود رفیعی 
است که در شهرستان درمیان نصب خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه استاد  اسماعیلی مود 
در عراق، سال آینده

استاد اسماعیلی مود هم در این مراسم با اشاره 

به اینکه امیدواریم بتوانیم این هنر را به جوانان 
استان انتقال بدهیم، افزود: خراسان جنوبی در 
زمینه خوشنویسی جوانان فعال و کوشایی دارد 

که باید از ظرفیت آنها استفاده شود.
 وی با بیان اینکه نصب این پالک مسئولیت ما 
هنرمندان را دو چندان می کند، افزود: در 5 و 
6 اردیبهشت سال آینده نمایشگاه خوشنویسی 
در کشور عراق برگزار خواهد شد که امیدواریم 
بتوانیم این هنر را به سایر کشورها معرفی کنیم.

وی یادآور شد: با همکاری حوزه هنری کتاب 
آثار خوشنویسان استان به چاپ رسیده است و 
امیدواریم در زمینه این هنر به درجات باالیی 

برسیم و باعث افتخار استان شویم.  
سازمان  سوی  از  ماندگار  پالک  ملی  طرح 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور برای حفظ میراث فرهنگی ناملموس و 
معنوی ایران، وظیفه شناسایی و معرفی محل 
سکونت هنرمندان، اهالی فرهنگ، علم و دین 
چهره های ماندگار، شاخص و تاثیر گذار در یک 
رسته فرهنگی و هنری بر سر در منازل این 

مفاخر نصب می شود.

آمبوالنس های استان به دستگاه تله کاردیوگرام مجهز شد
علوم  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  اداره  رئیس 
پزشکی بیرجند گفت: به منظور تسریع در نجات 
بیماران قلبی 10 دستگاه تله کاردیوگرام برای 
نصب در آمبوالنس های خراسان جنوبی خریداری 
شد که تا هفته آینده نصب می شود. به گزارش 
تسنیم، امین ا... گلرو دیروز در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: دستگاه تله کاردیوگرام برای تسریع در 
تشخیص سکته قلبی بیماران و اقدامات درمانی 

به موقع استفاده می شود. وی افزود: به محض 
از طریق  اطالعات  بیمار،  بالین  بر سر  حضور 
این دستگاه و از راه دور به مرکز تله مدیسین یا 
پزشکی ارسال می شود تا در همان ساعات اولیه 
سکته، بیماری از سوی پزشک تشخیص داده 
و بیمار مستقیم برای انجام عمل آنژیوپالستی 
به بیمارستان منتقل شود. رئیس اداره تجهیزات 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: 

زمان دو تا سه ساعت پس از سکته قلبی زمان 
نجات  و  درمانی  اقدامات  انجام  برای  طالیی 
بیمار است.گلرو خاطرنشان کرد: قبل از خرید 
این دستگاه ها، بیمار سکته قلبی با اورژانس به 
بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند منتقل و در آنجا 
پس از تشخیص بیماری در صورت سکته به 
بیمارستان رازی منتقل می شد که این عمل زمان 
انجام اقدامات درمانی را افزایش می داد.وی بیان 

کرد: با نصب این دستگاه ها زمان شروع اقدامات 
درمانی کاهش و بیمار سکته قلبی خیلی سریع 
تحت عمل آنژیوپالستی قرار می گیرد.رئیس اداره 
تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
اظهار کرد: در مرحله نخست تاکنون ده دستگاه تله 
کاردیوگرام با سرمایه گذاری 150 میلیون تومان از 
محل اعتبارات ملی خریداری شده و تا هفته آینده 
بر روی آمبوالنس های بیرجند نصب می شود.گلرو 

اظهار کرد: در مراحل بعدی قرار است این تعداد 
به 40 دستگاه تله کاردیوگرام برسد که تا نیمه 
اول سال آینده بر روی آمبوالنس ها در شهرهای  

گوناگون استان خراسان جنوبی  نصب می شود.

نت
نتر

 : ای
س

عک

*نمایشگاه عرضه مستقیم کاال )فروش بهاره ( 13  تا  19 
اسفند در بیرجند برپا می شود.

*کارشناس  هواشناسی با بیان اینکه سامانه بارشی جدید 
وارد آسمان استان شده است، گفت: این سامانه بیشتر 
مناطق شمالی، شرقی و مرکز استان را متاثر خواهد کرد 
و قاین، خضری، حاجی آباد، سربیشه، درمیان و بیرجند 
میزان بیشتری از بارندگی ها را شاهد خواهند بود.
*کشاورزان و دامداران از ابتدای امسال دو میلیارد و 894 

میلیون تومان زکات به نیازمندان اهدا کردند.
*مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش حدود 2 
درصدی نرخ بیکاری در تابستان 97 در بیرجند خبر داد.

* مدیر تعاون روستایی ، سهمیه میوه شب عید استان 
را حدود 900 تن اعالم کرد و گفت: بارگیری و حمل 
سهمیه میوه شب عید در حال انجام است و در صورت 

نیاز این سهمیه افزایش می یابد.
*معاون سالمت اداره کل دامپزشکی گفت: دامداران 
مراقب بیماری آنتروتوکسمی در دام های جوان باشند.

اخبار کوتاه استان

ری
 کا

س :
عک

ورزشی

حوادث

آگهی تغییرات شرکت حدید دژ آرتای خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5341 و شناسه ملی 14005840413 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/11/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد امین کریم زاده به شماره ملی 0640280129 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم مریم نجارپور به شماره ملی 1850381585 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد شیرین زاده فیض آبادی 
به شماره ملی 0941849473 به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهدی مویدی نیا به شماره ملی 0651988071 به سمت مدیرعامل 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای آقای محمدامین 
کریم زاده رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خانم مریم نجارپور )نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت 

معتبراست و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرخواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )379069(

آگهی تغییرات شرکت حدید دژ آرتای خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5341 و شناسه ملی 14005840413 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد امین کریم زاده به شماره ملی 0640280129 و خانم 
مریم نجارپور به شماره ملی 1850381585 و آقای بهزاد شیرین زاده فیض آبادی به شماره ملی 0941849473 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم نرجس گلزاده گیالنی به شماره ملی 2591071101 به عنوان بازرس اصلی و 

آقای بهنام برقی به شماره ملی 0640141420 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )379201(

آگهی تغییرات شرکت آرچین سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 2315 و شناسه ملی 10360040242 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهدی مقدم به شماره ملی 0651872650 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل ، آقای محمدحسین مقدم به شماره ملی 0651752231 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رحیم آبادی به شماره 
ملی 3621116303 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک 

و سفته و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای آقای مهدی مقدم )مدیرعامل( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )379202(

آگهی تغییرات شرکت آرچین سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 2315 و شناسه ملی 10360040242 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان مهدی مقدم به شماره ملی 0651872650 و 
محمدحسین مقدم به شماره ملی 0651752231 و علی رحیم آبادی به شماره ملی 3621116303 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقایان محمد محمودآبادی به شماره ملی 0653283891 به عنوان بازرس اصلی و محمد علی 

مرادی به شماره ملی 5639905069 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )379203(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی رزاق سنگ کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 3870 و شناسه ملی 10360052969 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سید علی رزاقی به شماره ملی 3621131698 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا سادات رزاقی به شماره ملی 0651904595 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سیده الهام 
رزاقی به شماره ملی 0653134525به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2- خانم زهرا سادات رزاقی به شماره 
ملی 0651904595 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و 
سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای سید علی رزاقی ) رئیس هیئت مدیره ( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )379204(

آگهی تغییرات شرکت تروند زعفران قاین )سهامی خاص( به شماره ثبت 352 و شناسه ملی 10360014111 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و به موجب گواهی 
شماره 1819 مورخ 1397/11/19 بانک ملی شعبه قاینات، مبلغ شش میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردیده 
است و لذا سرمایه شرکت از مبلغ 10900000000 ریال به مبلغ 16900000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت 

به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 16900000000 ریال منقسم به 84500 سهم دویست هزار ریالی با نام می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )379200(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی رزاق سنگ کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 3870 و شناسه ملی 10360052969 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای سید علی رزاقی به شماره ملی 3621131698 
وخانم زهرا سادات رزاقی به شماره ملی 0651904595 و خانم سیده الهام رزاقی به شماره ملی 0653134525 به سمت اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم حدیقه کاوسی به شماره ملی 0650677285 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
صاحبجان کاوسی حسن آباد به شماره ملی 0652407331به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3-روزنامه آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )379205(

آگهی تغییرات شرکت جهان بار بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4863 و شناسه ملی 10360063774 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/10 و مجوز شماره 50819/33 مورخ 1397/10/17 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سعید فرزامیان با کد ملی 0640014471 و آقای حامد خسروی به شماره ملی 
0651869412 و آقای محمد رضا غالمی به شماره ملی 0651045894 و آقای علیرضا کدخدائی به شماره ملی 0652358721 و 
خانم طاهره آجرکاران به شماره ملی 0650147561 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای 
مهدی مهربان به شماره ملی 0651641772 به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا بهداد به شمار ملی 0652427677 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت جهان بار بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4863 و شناسه ملی 10360063774 به استناد صورتجلسه هیئت  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )379628(
مدیره مورخ 1397/10/10 و مجوز شماره 1397/10/17-50819/33 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سعید فرزامیان با کد ملی 0640014471 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد خسروی به شماره ملی 
0651869412 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا غالمی با کد ملی 0651045894 و آقای علیرضا کدخدائی به 
شماره ملی 0652358721 و خانم طاهره آجرکاران به شماره ملی 0650147561 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - آقای هادی فرزامیان به شماره ملی 0651688086 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 - کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای هادی فرزامیان )مدیر عامل( و اوراق عادی و اداری با امضای آقای سعید 

فرزامیان )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )379629(
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
فَتََزوَُّدوا فِی اَیّاِم الَْفناءِ الَِیّاِم الْبَقاِء

مردم ! در روزهای فناپذیر، برای روزگار جاودان، توشه برگیرید.
)نهج البالغه : خ 15۷، ص 462(

امور  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  حسینی- 
زراعت با تاکید بر این که برای توسعه کشاورزی 
هیچ  تسهیالت  پرداخت  در  جنوبی  خراسان 
محدودیتی نداریم، اظهار کرد: اعتبار خاص ما در 
این استان برای خرید ماشین های کشاورزی و 
زراعتی با کارمزد 4 درصد می باشد. صبح دیروز 
مراسم تقدیر از 14 تولید کننده نمونه ملی و 46 
کشاورزی  بخش  در  استانی  برتر  کننده  تولید 
برگزار شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
زراعت در این جلسه با تاکید بر این که مسئوالن 
به  کافی  توجه  و  داده  تغییر  را  ها  سیاست  باید 
تولید داشته باشند، ادامه داد: از نظر من شرایط 
حاضر  زمان  در  و  است  خوب  کشور  کشاورزی 
بیش از 82 درصد انرژی مورد نیاز غذایی و 86 

درصد پروتئین در داخل کشور تولید می شود.
این که در کشورهایی همچون  بیان  با  کشاورز 
ایران، آسیای میانه، اروپا، آمریکا و کانادا محصول 
اصلی گندم است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه 3 
سال است که ایران در تولید گندم خودکفا شده 

و  تولید شکر  در  این که  به  اشاره  با  است. وی 
روغن ها نیز گام های بسیار بزرگی برداشته شده 
است، اضافه کرد: این افتخارات حاصل اقدامات و 
تالش شما کشاورزان و مدیران است. معاون وزیر 
این که  بیان  با  زراعت  امور  جهاد کشاورزی در 
خراسان جنوبی استان کم آبی است ، خاطرنشان 
کرد: عده ای در این شرایط صحبت از نکاشتن 
می کنند در صورتی که غیر منطقی و غیر عملی 
است به خصوص در جامعه ای که آمار بیکاری و 

حاشیه نشینی آن باالست.

در کنار کشاورزی، دامپروری
 را هم فعال کنید

آب  مدیریت  برای  که  این  به  اشاره  با  کشاورز، 
چندین نسخه قابل اجرا تعیین شده است، اضافه 
کرد: به همه کشاورزان و مدیران توصیه می کنم 
قبل از اینکه بحران آب ما را غیر فعال کند آن را 
جبران و احیا کنیم. به گفته وی تغییر روش کشت 
از بذر به نشاء ، اصالح تراکم، کشاورزی حفاظتی، 

اصالح تاریخ کاشت و سیستم آبیاری همه از روش 
هایی هستند که می توان از طریق آن بحران آب 
تقاضا  استان  کشاورزان  از  وی  کرد.  مدیریت  را 
کرد : در کنار کشاورزی، دامپروری را هم فعال 
کنند و راه آن تولید علوفه است. معاون وزیر جهاد 
کشاورزی به مدیران و کشاورزان توصیه کرد: خود 
را با شرایط فعلی تطبیق داده و تصورات گذشته 
از دوران پرآبی را کنار بگذارید. کشاورز، با تاکید 
بر این که فشار مدیریت آب بر ما وجود دارد و 
برداشته هم نخواهد شد، خاطرنشان کرد: با این 
حال هنوز خیلی به کشاورزی امید داریم و باید 

زنجیره تولید در کشاورزی تقویت شود.

امیدواریم این افتخارات برای
 استان استمرار داشته باشد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز ضمن 
سال  یک  که  برتری  کنندگان  تولید  از  تشکر 
جنوبی  خراسان  افتخار  موجب  و  کرده  تالش 
توسط  افتخار  این  کسب  کرد:  عنوان  اند،  شده 

14 نمونه برتر ملی، در استان کمتر توسعه یافته 
خراسان جنوبی و کار کردن در حوزه کشاورزی با 
محدودیت های اقلیمی ، منابع آبی و خشکسالی 
های چند ساله، خرده مالکی و کمبود تجهیزات 
و ماشین آالت کشاورزی کار بسیار سختی است 
و سخت کوشی و تالش تولیدکنندگان را نشان 
تولیدکنندگان  که  این  بیان  با  قوسی  دهد.  می 
ثابت کردند می توانند این مشکالت را مدیریت 
افتخارات  این  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  کنند، 

برای استان استمرار داشته باشد. 
در  ما  اهداف  از  یکی  که  این  بر  تاکید  با  وی 
و  پایدار  خوداتکایی  ایجاد  کشاورزی  جهاد 
دانش  تلفیق  داد:  ادامه  است،  محور  دانش 
درجات  به  را  استان  تواند  می  علمی  و  بومی 
که  این  بیان  با  قوسی  برساند.  موفقیت  باالی 
، داریم  هم  انتظاراتی  نمونه  کشاورزان  این   از 

اضافه کرد: ما را در جهت توسعه فعالیت های 
ارائه  در  دریغی  و  کنند  یاری  کشاورزی  بخش 

اطالعات و دانش نداشته باشند.

رشد 215 درصدی تسهیالت صندوق 
توسعه ملی در سال جاری

قزلباش مدیر امور شعب بانک کشاورزی هم بیان 
حامی  عنوان  به  کشاورزی  بانک  سوی  از  کرد: 
ادای  تولید  عرصه  در  استان  کشاورزی  بخش 
احترام می کنیم و خدمتگزاران شما در این بانک 
تالش می کنند تا همواره در کنارتان و دوشادوش 
پرداختی  تسهیالت  رشد  از  وی  باشند.  شما 
افزود: سال گذشته 4  و  داد  در سال جاری خبر 
هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار در همه حوزه ها 
پرداخت شد ولی امسال این رقم به 7 هزار و 165 
میلیارد ریال افزایش داشت. قزلباش به اعتبارات 
از محل منابع صندوق توسعه ملی  ارزان قیمت 
رشد  درصد  امسال 215  و گفت:  کرد  اشاره  نیز 
در جذب این تسهیالت داشتیم و به 994 میلیارد 
اضافه  پایان  در  رسید. وی  جاری  در سال  ریال 
کرد: این بانک برای ادامه فعالیت های خود نیاز 
به حمایت کشاورزان دارد در همین راستا از شما 
بانک  این  در  را  خود  مالی  منابع  خواهشمندیم 

مستقر کنید تا با ظرفیت باالتر این منابع در جهت 
تولید و اشتغال موثرتر عمل کند. به گفته وی این 
بانک بیش از 145 درصد از منابع بانکی خود را 
تسهیالت پرداخت کرده در حالی که طبق قانون 
منابع است. از  تنها 80 درصد  پرداخت  به  مجاز 

عناب در بازار جهانی با نام 
خرمای چینی شناخته می شود!

بیان  با  هم  خوسف  از  نمونه  کار  عناب  ذاکری، 
این که در شرایط خاصی به لحاظ منابع آبی قرار 
داریم، گفت: در این شرایط ما کشاورزان باید هر 
کاری انجام دهیم تا با مصرف آب کمتر، محصول 
بیشتری را برداشت کنیم. وی با اشاره به این که 
دو محصول عناب و زرشک خراسان جنوبی ویژه 
این حال محصولی  با   : هستند، خاطرنشان کرد 
همچون عناب در کشور و بازار جهانی ناشناخته 
مانده و حتی از آن به عنوان خرمای چینی نام می 
برند. به گفته وی مسئوالن استان وظیفه شناساندن 

این محصول را دارند.

افتخار آفرینی کشاورزان خراسان جنوبی با کسب 14 عنوان نمونه ملی

پرداخت تسهیالت برای توسعه کشاورزی خراسان جنوبی هیچ محدودیتی ندارد
عکس:مهدی آبادی

قابل توجه کلیه همشهریان عزیز 
خشکشویی برجیس در نظر دارد 

جهت رفاه حال شما عزیزان
 به مناسبت فرا رسیدن سال نو خدمات 

شستشوی پرده و پتو را در بازه زمانی ۱ الی 
 ۲۰ اسفند با ۱5 درصد تخفیف انجام دهد.

  تلفـن :  324545۷۷آدرس: نبش غفـاری 30

Samak.ghaem :بیرجند-مفتح 4-پالک 13   تلفن  01 318 322  056  - 5020 165 0915  اینستاگرام

آشنایی با خدمات مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائـم )عج(
مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائم )عج( مجهز به پیشرفته ترین سیستم الکتروفیزیولوژیک ،

 جهت  ارزیابی تشخیصی و غربالگری اختالالت شنوایی وتعادل می باشد .
خدمات تخصصی مرکز :

انجام آزمونهای تخصصی ABR.ASSR, OAE (TE.DP) ECOCGH,VEMP  در همه افراد  بزرگساالن 
،کودکان و نوزادان/توانبخشی شنوایی کالمی  وآموزش مهارتهای گفتار و زبان/ مشاوره کاشت حلزون  
/ ارزیابی وتوانبخشی شنوایی - سمعک و تعادل / انجام مانورهای درمانی سرگیجه / ارزیابی و توانبخشی 
وزوز /تجویز ،تنظیم و تعمیر انواع سمعک/ ارائه انواع سمعک دیجیتال و فول دیجیتال هوشمند با 

دوسال گارانتی وخدمات پشتیبانی / ارائه انواع باطری سمعک معتبر/ مجهز به البراتوار قالبسازی
 / ساخت انواع قالب سمعک و محافظ آب و صدا / مشاوره رایگان 

همان طور که استحضار دارید 
مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

 به عنوان بزرگترین مرکز نگهداری معلولین شرق کشور متولی نگهداری و
 توانبخشی 450 معلول ذهنی است که التهابات ناخواسته بازار، این موسسه 

را سخت در مضیقه مالی قرار داده است، لذا به منظور رفع احتیاجات ضروری، این 
عزیزان با افتخار دست به سوی همشهریان و همه دلدادگانی که دل در گرو دوست 
 دارند دراز نموده و اظهار می داریم که با عنایت به ایام پایانی سال و لزوم هزینه های 
 غیرقابل اجتناب این ایام، کلیه عزیزانی که قصد همراهی و بذل عنایت دارند می توانند 
 قبل از فرارسیدن سال نو اعانات نقدی و غیرنقدی خود را به روش های زیر اهدا نمایند:

قابل توجه تمامی حامیان،
نیک اندیشان و خیرین گرامی

  شماره حساب بانک ملی:  32002 6252 0105
  شماره کارت بانک کشاورزی:   983۷  0004 ۷0۷0 603۷
شماره کارت بانک پاسارگاد: 3355 0004 2919 5022
Www.tavanaliakbar.ir کمک آنالین به آدرس
  تماس با پایگاه سیار ) درهر ساعت از شبانه روز( 
 09153636314 
  مراجعه حضوری به دفتر مشارکت ها واقع در مؤسسه
 به آدرس :بیرجند،معصومیه، بلوار صنعت و معدن، 

                                                                                  خیابان شهید شهاب    
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